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Protokoll 210921 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Nuläge 
Terminsstarten 
Höstterminen har börjat bra på skola och fritids trots nya förutsättningar med pågående 
ombyggnation. De mest bullerstörande aktiviteterna är nu avklarade och bygget 
framskrider enligt plan. Tyvärr tar borrningen av bergvärme längre tid än planerat vilket 
innebär att grusplanen ännu ej kan användas på rasterna av våra elever. Vi har dock 
skapat en ny bollplan på gräsytan nedanför D-huset vilket är uppskattat av våra elever. Vi 
vill särskilt rikta ett stort tack till de vårdnadshavare som lämnar och hämtar sina barn på 
anvisade platser. 
 
Vår ambition nu är att återerövra mycket av de aktiviteter som vi tvingades ställa in under 
föregående läsår. Vi hoppas på ett normaliserat tillstånd där vi kan genomföra exempelvis 
FN- och gemensamhetsdagen, friluftsdagar samt andra aktiviteter som stärker vi-känslan 
för alla elever åk F-6. 
 
Under hösten så påbörjar vi även en litteratursatsning för alla elever. Detta har vi gjort de 
senaste åren och i år har vi temafokus Astrid Lindgren. Vi kommer att köpa in nya böcker 
till årskurserna utifrån deras önskemål.  
 
§ 2 Corona och skolan 
Vi fortsätter det förebyggande arbetet enligt de riskbedömningar vi har gjort i våra 
verksamheter. Den 29 september så införs Steg 4 vilket innebär att samhället öppnar upp 
ytterligare vilket även påverkar oss i skolan. Vi kommer att fortsätta med riskbedömningar 
och stegvis ändra våra rutiner. Den 28 september så kommer vårdnadshavarna att få ett 
brev från skolledningen om de rutiner som gäller från den 29 september. 
 
§ 3 Ombyggnation  
Nu börjar man skönja vår kommande skolbyggnad som kommer att förbinda A- och D-
huset. Vi ser mycket fram emot det kommande året då vi gemensamt med Teknik- och 
fastighet samarbetar för att skapa goda lärmiljöer för elever. 
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§ 4 Måluppfyllelse lå 20/21 
Skolan presenterade måluppfyllelsen för åk 1-6 där klassresultat och stadieresultat 
åskådliggjordes. Måluppfyllelsen är jämförbar med tidigare år och vi lyckades få till ett litet 
positivt trendbrott. Vi fortsätter tidigare år med skolutvecklingsinsatser kring våra elevers 
lärande med fokus på svenska. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ma 93% 92% 91% 89% 89%
  
Sv 93% 91% 90% 87% 89% 
 
Eng 97% 89% 95% 93% 94% 
 
I övriga ämnen så är måluppfyllelsen 97-100%. 
 
Vi fick frågor under mötet om vilka skolutvecklingsinsatser som skolan har gjort och vilka 
orsaker som vi i verksamheten ser som orsak till den låga måluppfyllelsen. Detta kommer 
vi att ägna en särskild stund vid kommande föräldraråd. 
 
§ 5 Skolutveckling 

1. Lexplore använder vi för att screena våra elever i avkodning och läsförståelse. 
Efter höstens första screening så har vi utvecklats jämfört med vårterminen 2021 
och jämfört med övriga skolor i riket så ligger vi vid en jämförelse på en bättre 
nivå. Nästa skolscreening genomförs i jan/feb 2022 och presenteras då vid 
vårterminens första föräldraråd. 
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2. Nya kursplaner kommer att gälla from lå 22/23 och vi har en plan på skolan som 
beskriver hur vi ska förbereda oss. Vi kommer att arbeta internt med detta arbete 
och den 26 januari så kommer Anna Karlefjärd till skolan och genomför en 
inspirationsföreläsning. 

 
3. Skattvalvet är ett arbete som vi har påbörjat för att visualisera det arbete våra 

pedagoger utför i klassrummet och på fritidshemmen. Nedan bild är en 
illustration som visar hur det kan se ut och det slutgiltiga resultatet presenteras 
vid nästa föräldraråd där begreppen som nämns i valvet ska tydligt förklaras. 
 

 

 
 
 
§ 6 Övriga frågor 
 

 Vad gäller kring att ta med kickbikes på bussen? Vi vet att det finns önskemål 
kring elevs möjlighet att ta med kickbike på skolbussen. Idag är det endast ok att 
ta med vikbar kickbike som går ner i en ryggsäck. Vi lyfter åter frågan 
med Hällestabuss. Vi möjliggör på skolan så att elev kan lämna sin kickbike på 
skolan över natten. Dock ansvarar ej skolan om något går sönder/försvinner. 
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 Hur blir det med simning för åk 1 då de missade det viktiga första året av simning 
i förskoleklass? Det är inplanerat fler sim-tillfällen för åk 1. 

 
 Trygghet i Skattkärr Skolan har samarbete med trygghetscenter . Vi polisanmäler 

varje gång det varit skadegörelse på skolan. Vi har önskat ökad tillsyn av 
Securitas.  

 
 Vilka rutiner har ni för klassindelning? På Skattkärrsskolan delas alltid klasserna 

inför åk 4 och åk 7. Vi har en rutin som vi följer kring detta där Elevhälsan och 
berörda pedagoger planerar för de nya klasserna. Detta utifrån ett socialt och 
pedagogiskt perspektiv. Vi arbetar för att övergången ska bli så trygg som möjligt. 

 
 Problem med Nuddis Skattkärrsskolan har under de senaste åren varit ensamma i 

kommunen med att använda Nuddis. Nu när Karlstad kommun köpt in sig i 
systemet för alla skolar/förskolor märks det att det är större tryck dvs det är 
tekniska problem oftare. Vi har kontaktat Nuddis kring detta. Skattkärr ska ha en 
egen server men Nuddis har lovat att kika närmare på problemet. Om du har 
problem med Nuddis kontaktar du respektive avdelning. Sofia Lendrup på 
Rubinen är vår Nuddis-ansvarige pedagog. 

 
 Hur blir det på morgonfritids efter 29/9? Vi fortsätter morgonfritids ute så länge 

det går. Vi ser större fördelar än nackdelar med det. Det är viktigt att barnen 
kommer med kläder efter väder. 

 
 Hur vet man från dag till dag vart fritids är när man ska hämta? Det är viktigt att 

man kollar bloggen varje dag. Det finns en veckoplanering men pga väder kan det 
ibland bli ändringar från en dag till en annan. Det sitter lappar på dörrarna till 
respektive avdelning. 

 
 
 
Helena Johansson Johan Wisenius    
Rektor  Rektor 
  

 
 


